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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
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ATA 001 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00013/2019

Ata dos trabalhos do Pregoeiro e Equipe de Apoio, encarregados de atuar nos procedimentos relativos à licitação
acima indicada, que objetiva; Aquisição de peixes para distribuição à pessoas carentes do município por ocasião da
Semana Santa 2019.

Foi dada a devida publicidade ao certame, em observância a legislação pertinente, utilizando-se do seguinte meio
de divulgação: Quadro de Divulgação do Órgão Realizador do Certame - 13/03/2019; Diário Oficial do Estado -
14/03/2019; Jornal A União -14/03/2019.

Licitante cadastrado neste processo:

ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM - ME - CNPJ: 26.601.495/0001-06.

Às 09:45 horas do dia 27/03/2019, reuniu-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada pela Portaria n" 01/2019 de
02/01/2019, composta pelos servidores: LUiS SEBASTIÃO ALVES - Pregoeiro; MARIA JOSÉ GRIGÓRIO
CAVALCANTE - Membro da equipe de apoio; GÉSSiCA RODRIGUES DE LIMA - Membro da equipe de apoio;
LARISSA NAYARA ALMEIDA GOUVEIA - Membro da equipe de apoio. Inicialmente, conforme as disposições
contidas no instrumento convocatório, o Pregoeiro abriu a sessão pública e efetuou o credenciamento dos
interessados.

Licitante qualificado a participar desta reunião: ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM - ME - Representante: Pedro
Henrique de Amorim Moreira (Representante legai).

Em seguida foram identificados os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação do licitante
devidamente qualificado, abrindo-se o envelope Proposta de Preços o qual teve seu conteúdo rubricado pelo
presente.

Analisada a proposta, passou a informar: O licitante apresentou proposta, no aspecto formai, em consonância com
as exigências do instrumento convocatório.

Procedeu-se o registro de preços apresentados, a divulgação da classificação da proposta e a convocação do
licitante, de acordo com os critérios definidos no instrumento convocatório, para a apresentação dos lances.

Posteriormente deu-se continuidade a fase em que foram efetuados e devidamente registrados no correspondente
Histórico da Ata, os respectivos lances verbais.

Após a conclusão e divulgação do resultado desta etapa foi aberto o envelope contendo a documentação de
habilitação apenas do licitante vencedor, o qual teve seu conteúdo devidamente rubricado.

Analisados os elementos o Pregoeiro passou a informar: O licitante melhor colocado na fase de lances verbais foi
habilitado.

Considerado o valor apresentado pelo licitante, as observações apontadas durante o processo e os critérios
definidos no instrumento convocatório, ao finai da sessão, produziu-se o seguinte resultado: Licitante vencedor e
respectivo valor total da contratação: ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM - ME - Valor: R$ 77.400,00.

Os valores unitários, constantes da proposta e lances apresentados, bem como o resultado do certame com a devida
classificação, estão demonstrados no respectivo Mapa de Apuração, que fica fazendo parte integrante desta Ata,
independente de transcrição. iv. . -
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Facultada a palavra: nenhuma.observação foi feita. Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presj
depois de lida e aéhada conforme, vai devidamente assinada.

SEBAOTIÃO ALVES

O "GÉSSICA RODRIGtJES DE LIMA

•^/pímô
)DREN

sr

ADEMIR LOtíRENÇO DE AMORIM - M

YTfl^ .

E

MARIA JOSÍ tíhlGÒRiO CAVALCANTE"^

LARISSA NAYAR/TACMEIDA GOUVEIA



A
1

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

HISTÓRICO DA ATA 001 - PREGÃO PRESENCIAL N» 00013/2019

Histórico da Ata dos trabalhos do Pregoeiro e Equipe de Apoio, encarregados de atuar nos procedimentos relativos
à licitação acima indicada, que objetiva;

Aquisição de peixes para distribuição à pessoas carentes do município por ocasião da Semana Santa 2019.

1.0 - DA PROPOSTA DE PREÇOS

Registrados os valores ofertados por cada proponente, e consideradas inicialmente as observações apontadas e os
critérios definidos no respectivo instrumento convocatório, antes da etapa competitiva - fase de lances verbais
produziu-se o seguinte quadro:

-ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM - ME.
Item(s): 1; Valor: R$ 84.000,00.

2.0 - DA FASE DE LANCES VERBAIS

ÇPF/CNPJ {Participantes IValor

14,00

12,90

Ij^Peixe CORVINA, tamanho aproximado de 1,5^a 2 kg, ccmg^elado
0| 26.601.495/Oboj-06 jADEMiR LOURENÇO blÃMÒm ME
1| 26.6ÓÍ.495/Ò001-06 jADÉMiR LOURENÇO DE ÁMÒrTM -ME

3.0 - DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME e EPP

- Não há registro.

4.0 - DA FASE DE NEGOCIAÇÃO

4.1 - Valor:

- Não há registro.

4.2 - Quantidade:

- Não há registro.

5.0 - DO RESULTADO FINAL

Considerados os valores apresentados por cada iicitante, as observações apontadas durante o processo e os
critérios definidos no instrumento convocatório, ao final desta sessão, produziu-se o seguinte resultado:

Licitante vencedor, item correspondente e respectivo valor total da contratação:
- ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM - ME.
CNPJ: 26.601.495/0001-06.1
item(s): 1.
Valor: R$ 77.40p,0(;

MARIA JOSÉ GRiGORIO CAVALCANTELíjlB SEBASTIÃO ALVES
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
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HISTÓRICO DA ATA - ANEXO I - PREGÃO PRESENCIAL N" 00013/2019

QUADRO COMPARATIVO DOS PREÇOS APRESENTADOS
Situação inicial das propostas com indicação dos licitantes classificados para a fase de lances verbais.

. Participarites
1 - Peixe CÓRVINA, tamanho aproxiinado d^j^S a 2^kg^çongeía^
ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM - ME

LV - CIASSIFICADO PARA A FASE DE LANCES VERBAIS

Belém - PB, 27 de Março de 2019

VI. Unit. iClass. Poro. Obs

14.00; 1 I 0.00%l LV

MARIA^Ê^IGORIO CAVALCANTE

GESSICA RODRIGUES DE LIMA

LARISSAA NAYARS^ GOUVEIA


